Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2020-02-27-000080-2
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: ТБ «ПОЛОНЕКС»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Смарттендер»
Номер лоту: 259А
Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник
Дата та час початку електронного аукціону: 06.03.2020 11:13:11
Дата та час завершення електронного аукціону: 06.03.2020 11:42:11
Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Оренда частини нежитлового приміщення
будівлі пакгаузу 1-6, 7-8, літ. М/1-1, складське та підсобне приміщення №13/2, 14, загальною площею
221,30 кв. м, вільне призначення, за адресою: Харківська обл., м. Харків, Слобідський р-н., вул.
Плеханівська, 114
Оренда частини нежитлового приміщення будівлі пакгаузу 1-6, 7-8, літ. М/1-1, складське та підсобне
приміщення №13/2, 14, загальною площею 221,30 кв. м, вільне призначення, за адресою: Харківська
обл., м. Харків, Слобідський р-н., вул. Плеханівська, 114. Об’єкт побудований та введений в
експлуатацію у 1958 р. Перекриття, покрівля, фундамент, підлога, стіни, водопровід, опалення,
електропостачаннязнаходяться у задовільному стані.
Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 12 116.18 ГРН
Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 16 597.50 ГРН
Крок аукціону: 363.49 ГРН
Розмір гарантійного внеску: 7 269.71 ГРН
Учасники електронного аукціону:
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІОН ХХІ", код ЄДРПОУ: 35970996
2. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУБУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
код ЄДРПОУ: 2499805779

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

12 171.50 ГРН

05.03.2020 18:10:17

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІОН ХХІ"
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУБУК
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

16 597.50 ГРН

05.03.2020 18:22:31

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІОН ХХІ"

12 171.50 ГРН

06.03.2020 11:21:11

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУБУК
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

16 597.50 ГРН

06.03.2020 11:24:11

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІОН ХХІ"

12 171.50 ГРН

06.03.2020 11:30:11

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУБУК
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

16 597.50 ГРН

06.03.2020 11:33:11

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІОН ХХІ"

12 171.50 ГРН

06.03.2020 11:39:11

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУБУК
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

16 597.50 ГРН

06.03.2020 11:42:11

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУБУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту ЕТС ___________________

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника
податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право:

Плата оператору за участь кожним учасником в електронних торгах (аукціоні):
___________________грн. з ПДВ
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову

пропозицію (подано заяву від одного учасника):

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню _________________________________________
(організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик
якого подано найвищу цінову пропозицію:

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву
(у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди):

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронного аукціону сформовано: 06.03.2020 11:42:11

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з
дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання
оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію.
- провести повний розрахунок та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем
формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

